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 مقدمة في علوم الروبوت
البروفيسور أسامة الخطيب  : المحاضر  

الملف األول –ملف ات المحاضرات    



 المواصفات الفراغّية 
(Spatial Descriptions) 

 (Task Description)وصف المهّمة •

 

 (Transformations) تحويل اإلحداثيات •

 

 ((Representationsالتمثيالت •



 الذراع اآللية
 ((Manipulator 

 وصلة متحركة 𝒏(:  links)الوصالت

 وصلة ثابتة واحدة                       

 

 (درجة حرية واحدة)دوراني  : المفاصل

 (درجة حرية واحدة)انسحابي             

 

 

 مفصل انسحابي

مفصل 

 دوراني

 القاعدة

 المؤثر 

 الطرفي

(Prismatic Joint) 

(Revolute 
Joint) 

(base) 

(End-Effector) 
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 بارامترات الوضعّية 
(Configuration Parameters) 

 صف الوضعية الكاملة للنظاموتالتي  ،المتعلقة بالموضعبارامترات المجموعة من هي 

 وصلةلكل بارامترات  9

 الوضعيةب متعلقة مستقلة بارامترات من مجموعة هي :(Generalized coordinates) العامة اإلحداثيات

 العامة اإلحداثيات عدد هي :(Degrees of Freedom) الحرّية درجات
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 اإلحداثيات العاّمة
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 اإلحداثيات العاّمة

 بارامترات     6
 

 عقللمو 3

 هللتوجّ  3

𝒏   𝟔 أي :متحركةوصلة𝒏 بارامتر 
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 اإلحداثيات العاّمة

 بارامترات     6
 

 للموقع 3

 هللتوجّ  3

 قيود 5

 𝑛 6أي لدينا : وصلة متحركة𝑛 بارامتر 

𝑛 5أي  :وصلة متحركة ذات درجة حرّية واحدة𝑛 قيد 

𝟔𝒏 : عدد درجات الحرّية للنظام − 𝟓𝒏 = 𝒏 
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 بارامترات الوضعّية للمؤّثر الطرفي
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 :  بارامترا   𝑚هي مجموعة مؤلفة من •
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … . . , 𝑥𝑚  

 {0}ُتحدد وبشكٍل كامل موقع المؤثر الطرفّي وتوجهه بالنسبة لإلطار 



 اإلحداثيات الوظيفّية
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𝑜𝑛+1 : نقطة العمليات 



 إحداثيات المفصل                        فضاء المفصل

 اإلحداثيات الوظيفية                          فضاء العملّيات
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 Redundancyالفائض 

 :نقول عن روبوت إنه فائض عندما يكون•
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𝑛 > 𝑚0 

 :  عدد درجات الفائض•

 

𝑛 − 𝑚0 



 موقع الّنقطة

 ما نقطة موقع وصف يتم
(p) ثابت لمبدأ بالنسبة (O) 

 ،(OP) الشعاع طريق عن

 ببساطة تسميته يمكننا الذي
p. 
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 تحديد وضعية جسم صلب

الفضاء  

 اإلقليدي

 جملة اإلحداثيات الديكارتّية

(Euclidean space) 

(Cartesian Frame) 
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 اإلطارات اإلحداثية
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 وضعية الجسم الصلب

 :الموقع

 :هالتوجّ 

 {A}لإلطار بالنسبة  {B}دورانات اإلطار لوصف 

 مصفوفة دوران
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 مصفوفة الدوران
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 مصفوفة الدوران

 (Dot Product) الجداء السلّمي
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 مصفوفة الدوران

 دورانال اتمقلوب مصفوف

 المصفوفة المتعامدة
(Orthonormal Matrix) 
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 :مثال
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 وصف اإلطار
 بالنسبة إلطار مرجعي آخر

 :اإلطار
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 اإلسقاط

 : أي  {B}في اإلطار Pإذا أعطي الشعاع 

 هو تغيير الوصف من إطار إلى إطار آخر

 الدورانات

(Mapping) 
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 االنسحابات

 Pتغيير وصف موقع لنقطة 

 )شعاعان مختلفان)

(Translations) 
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 (General Transform) التحويل العام
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 (Homogeneous Transform) التحويل المتجانس

الدراسة الحركية  -مقدمة في علم الروبوت 
Kinematics 

24 



 :مثال

 التحويل 

 المتجانس
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 المؤثّرات

 اإلسقاط

 مؤّثر دوراني

 .هو تغيير الوصف من إطار إلى إطار آخر: اإلسقاط

 (.ضمن اإلطار نفسه)تحريك النقاط : المؤّثرات

 

(Operators) 
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 المؤثرات الدورانية
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𝑅𝐾 𝜃 : 𝑃1 → 𝑃2 

𝑃2 = 𝑅𝐾(𝜃)𝑃1 

 :مثال



 االنسحابات

 (مختلفانولكْن لها شعاعان نفسها النقطة )

 اإلسقاط
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PBORG: POB → POA 

POA = POB + PBORG 



 االنسحابات

 ولكْن لها شعاعان مختلفان النقطة نفسها

 :اإلسقاط

 :االنسحابيالمؤثر 
 (مختلفانوشعاعان  مختلفتاننقطتان )
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PBORG: POB → POA 

POA = POB + PBORG 

Q: P1 → P2 

P2 = P1 + Q 



 االنسحابات

 :االنسحابيالمؤثر 

 (نقطتان مختلفتان بشعاعين مختلفين)
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Q: P1 → P2 

P2 = P1 + Q 



 االنسحابيالمؤثر 

 :المؤّثر

 :التحويل المتجانس
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 المؤثرات العاّمة
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 التحويل العكسي

الدراسة الحركية  -مقدمة في علم الروبوت 
Kinematics 

33 



 التحويل المتجانسمعاني 

 :وصف اإلطار

 :اإلسقاط التحويلي

 :مؤثر التحويل
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 معادلة التحويل
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 معادلة التحويل
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 التحويالت الُمرّكبة
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 معادالت التحويل
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 المواصفات الفراغية
 

 وصف المهّمة•

 

 تحويل اإلحداثيات•

 

 التمثيالت•
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 وضعية المؤثر الطرفي

 هالتوجّ + الموقع 

 بارامترات وضعية المؤثر الطرفي

 الموقع

 هالتوجّ 
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𝑋 =
𝑋𝑃

𝑋𝑅
 



 تمثيل الموقع
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 تمثيل الدوران
 :مصفوفة الدوران

 :جيوب تمام االتجاه

 :القيود
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 تمثيل الزوايا الثالث
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 تمثيل الزوايا الثالث

 زوايا أويلر

 الزوايا الثابتة (مجموعة 12)

 (مجموعة 12)
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Euler Angles 

(Euler Angles) 
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 (Z-Y-X)زوايا أويلر 



 (االلتفاف)
 (االنحدار)

 (االنعراج)
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 X-Y-Zالزوايا الثابتة 
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 (Z-Y-X)زوايا أويلر 
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 (Z-Y-Z)زوايا أويلر 



 :مثال
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 زوايا أويلر والّزوايا الثّابتة
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 عكسيّةالمسألة ال

cβفي حال كانت  =  في التمثيلحالة شاذة  أي 0

+ α)يمكننا تحديد   γ)  أو(α −  γ) فقط 
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β = ±90° 

.𝜶)أوجد الزوايا  𝜷, 𝜸)  علماً أن𝑹𝑩
𝑨 معطاة 



 مثال -ةذالحاالت الشا
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 𝑅𝐾(𝜃)زاوية -التمثيل المكافئ محور

𝑣𝜃حيث  = 1 − 𝑐𝜃 

 عندما  شاذةيكون لدينا حالة 

𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 



 بارامترات أويلر

 :يةماظالنشرط 

  

 رباعي األبعادواحدية في فضاء نقطة من سطح كرة :   

الدراسة الحركية  -مقدمة في علم الروبوت 
Kinematics 

56 



 عندما تكون        معطاة 𝛆أوجد : عكسيّةالمسألة ال
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𝑅𝐵
𝐴  



من أجل الدورانات كلها، فإّن أحد بارامترات :         مبرهنة

 1/2أويلر سيكون أكبر أو يساوي 

 حل بالنسبة لِـ : الخوارزمّية
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 بارامترات أويلر /زوايا أويلر 
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 اختبار سريع

 جيوب تمام

 االتجاه 

 بارامترات أويلر
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